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1. Johdanto

Henkilöstön taloustiede voidaan määritellä

mikrotaloustieteellisten periaatteiden sovelta
miseksi henkilöstöjohtamisen ilmiöihin (lazear
2000a). ehkäpä hieman yleisemmin se voidaan
ymmärtää kansantaloustieteen periaatteiden
soveltamisena yrityksen sisäisiin toimintoihin.
esimerkkeinä aktiivisesti tutkituista henkilöstö
johtamisen ilmiöistä ovat mm. rekrytointi, pal
kitsemisjärjestelmät, ylennykset, yrityksen sisäi
set työmarkkinat sekä henkilöstön vaihtuvuus.
jotkin henkilöstön taloustieteen kysymyksistä
ovat hyvin perinteisiä työn taloustieteen kysy
myksiä, kuten esimerkiksi erilaisten käytettä
vien työpanosten optimaalinen määrä. on tie
tysti vaikeaa – ja tarpeetonta – yrittää luokitel
la tutkimuksia erilaisiin lokeroihin. Henkilös
tön taloustieteen rajat työn taloustieteen sisällä
eivät ole täysin yksikäsitteiset, mutta edellä an
netut määritelmät antavat kuvaa käsiteltävistä
aiheista1.
�enkil�st�n taloustieteell�� on o�a ����luokitus, M���
Personnel �cono�ics. Se sis��lt���� alakategoriat M�1�� Fir�
��ploy�ent Decisions; Pro�otions, M�2�� �o�pensation
and �o�pensation Methods and Their �ffects, M�3�� Train�
ing, M�4�� �a�or Manage�ent, M���� �a�or �ontracting
Devices.

1

Henkilöstön taloustieteen voidaan katsoa
syntyneen 1980luvun alkupuolella. Peliteorian
ja informaation taloustieteen voimakas kehitys
loi uusia työkaluja tarkastella yrityksen sisäisiä
toimintoja. Monet henkilöstön taloustieteen
kysymykset ovatkin luonteeltaan epätäydelli
seen tai epäsymmetriseen informaatioon liitty
viä. rekrytoinnissa korostuu epäsymmetrinen
informaatio työnhakijan kyvykkyydestä, ja kan
nustinongelman syntyyn vaikuttaa olennaisesti
työpanoksen havaitsemattomuus.
Henkilöstön taloustiede on perinteisesti
ollut laajalti teoreettista, vasta viime aikoina
teorioiden empiirinen testaaminen on yleisty
nyt. tähän on pitkälti ollut syynä soveltuvan
tilastoaineiston puute. Viime aikoina yhdistetyt
työnantajatyöntekijäaineistot ja tutkijoiden
yksittäisistä yrityksistä keräämät aineistot ovat
kuitenkin yleistyneet. tällaiset aineistot mah
dollistavat monien henkilöstön taloustieteen
teorioiden testaamisen.
Henkilöstön taloustiede on noussut merkit
täväksi suuntaukseksi työn taloustieteen sisällä
ja etenkin viime vuosina kiinnostus alaa koh
taan on kasvanut. Huomattava osa työn talous
tieteen aikakauskirjoissa julkaistavista artikke
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leista on luonteeltaan henkilöstön taloustiedet
tä. ensimmäiset oppikirjat tulivat markkinoille
1990luvun puolivälissä (lazear 1995, 1998) ja
viime aikoina niitä on ilmestynyt lisää (�aribal
di 2006 ja Neilson 2007). tutkimuslaitoksiin
on perustettu henkilöstön taloustieteen ryhmiä,
esim. NBer:n Personnel economics ryhmä ja
iZa:n Behavioral and Personnel economics
ryhmä. lisäksi henkilöstön taloustieteen ope
tus on lisääntynyt olennaisesti sekä yhdysval
loissa että euroopassa.
Henkilöstön taloustiede eroaa olennaisesti
muista henkilöstöjohtamista käsittelevistä alois
ta kahdella keskeisellä tavalla. ensinnäkin hen
kilöstön taloustieteessä, kuten muilla kansan
taloustieteen aloilla, yritysten ja työntekijöiden
oletetaan olevan rationaalisia, maksimoivia toi
mijoita. Näillä toimijoilla on hyvin määritellyt
tavoitteet, joihin he pyrkivät vallitsevien rajoi
tusten puitteissa. tämä mahdollistaa henkilös
töjohtamisen kysymysten taloustieteellisen
analyysin. Malleissa pyritään keskittymään tar
kasteltavan ilmiön keskeisimpiin asioihin, jol
loin ilmiötä yksinkertaistettaessa pystytään
usein paremmin näkemään yleisiä periaatteita,
tapauskohtaisten yksityiskohtien sijaan. tätä
onkin pidetty henkilöstön taloustieteen eräänä
vahvuutena verrattuna muihin lähestymistapoi
hin. Henkilöstön taloustiede tuottaa yleisiä
periaatteita, joita voidaan soveltaa monissa ti
lanteissa. toinen erottava seikka on henkilös
tön taloustieteen keskittyminen tasapainoon.
ilman tasapainokäsitteitä ei voida tehdä ennus
teita toimijoiden käyttäytymisestä. keskittymi
nen tasapainoon auttaa sulkemaan pois tilan
teita, jotka eivät olisi uskottavia toimijoiden
ollessa rationaalisia. ilman tasapainokäsitteitä
henkilöstöasioiden analysointi on hankalaa,
sillä silloin saatetaan pohtia tilanteita, jotka ei
vät ole relevantteja.
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lazear (2000a) korostaa henkilöstön talous
tieteen hyödyllisyyttä. Monet teorioista ovat
saaneet tukea empiirisistä tutkimuksista, joten
teoriat näyttävät olevan relevantteja käytännön
kannalta. Henkilöstön taloustiede pystyy aut
tamaan ymmärtämään yritysten henkilöstöjoh
tamisen käytäntöjä ja joskus jopa antamaan
normatiivisia ohjeita.
Vaikka ala on nykymuodossaan melko nuo
ri, tutkivat kansantaloustieteilijät henkilöstö
johtamista jo 1900luvun alkupuolella2. kauf
man (2002) esittää monipuolista todistusaineis
toa siitä, että kansantaloustieteilijät itse asiassa
hallitsivat akateemista keskustelua henkilöstö
johtamisesta jopa 1930luvulle saakka. kiin
nostus henkilöstöjohtamisen kysymyksiin herä
si ensimmäisen maailmansodan myötä, kun
tuottavuutta piti nostaa huomattavasti, eikä
tähän pystytty pelkästään teknologisin keinoin.
luonnollisesti siihen aikaan lähestymistapa oli
täysin erilainen, työn taloustieteen ollessa vah
vasti institutionalistista. Monet aikakauden
tunnetuimmista työn taloustieteilijöistä julkai
sivat henkilöstöjohtamista käsitteleviä artikke
leita keskeisimmissä kansantaloustieteen leh
dissä. esim. douglas (1919) käsittelee tyypilli
siä henkilöstöjohtamisen ongelmia ja esittää
niihin ratkaisuja. keskeisen sijan artikkelissa
saavat rekrytointiin ja valintaan sekä palkitse
misjärjestelmiin liittyvät kysymykset. Palkitse
misjärjestelmiä analysoi myös esim. Wolfe
(1921). Nämä artikkelit käsittelevät hyvin sa
manlaisia asioita kuin nykyaikaisetkin tutki
mukset. Niiden analyysissäkin on tunnistetta
vissa samoja piirteitä kuin viimeaikaisissa töis
sä. esimerkiksi Wolfen artikkelissa esitetyt tu
lospalkkiojärjestelmien ongelmat ovat samoja,
jotka nykyaikainenkin analyysi tuottaa. työn
2

�rino�ainen artikkeli aiheesta on Kauf�an �2002�.
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taloustieteen valtavirran kääntyminen neoklas
siseen suuntaan 1960luvulla vaikutti muiden
seikkojen ohella siihen, että henkilöstöjohtami
sen kysymykset väistyivät työn taloustieteessä
takaalalle, elleivät poistuneet kokonaan. Boyer
ja smith (2001) näkevätkin, että nykyaikaisessa
henkilöstön taloustieteessä tutkitaan neoklas
sisen lähestymistavan mukaisesti kysymyksiä,
jotka olivat keskeisiä institutionalistisille työn
taloustieteen tutkijoille.
seuraavaksi tarkastelemme muutamia hen
kilöstön taloustieteen keskeisiä kysymyksiä.
tarkoituksena ei ole esittää mahdollisimman
kattavaa katsausta, vaan tarjota muutamia esi
merkkejä tärkeimmistä tutkimuskysymyksistä3.
työsuhde alkaa rekrytoinnista, ja ensimmäisek
si keskitymme rekrytointiin liittyviin kysymyk
siin. tämän jälkeen tarkastelemme yksilö ja
ryhmäkohtaista suoritepalkkausta, ylennyksiä
ja lopuksi keskustelemme työn organisoinnin
ja palkitsemisjärjestelmien komplementaari
suudesta.

2. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä
Henkilöstön taloustieteen keskeiset tutkimus
kohteet voidaan luokitella seuraavasti: työnte
kijöiden valinta ja rekrytointi, sekä työntekijöi
den motivointi. seuraavassa kuvaamme henki
löstön taloustieteen piirissä tehtyä tutkimusta
työntekijöiden valinnasta ja rekrytoinnista.
2.1. Rekrytointi

hankalaa tilanteessa, jossa työntekijät ovat tuot
tavuudeltaan heterogeenisia ja tuntevat oman
kyvykkyytensä, mutta työnantaja on kykenemä
tön havaitsemaan työntekijöiden kyvykkyyttä.
oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että työn
tekijöiden tuottavuus riippuu vain kyvykkyy
destä ja että kyvykkyys on joko korkea tai al
hainen. oletetaan vielä, että alhaisen tuotta
vuuden työntekijän palkkaaminen on tappiol
lista ja että satunnaisen työntekijän palkkaami
nen on myös tappiollista. tällöin korkean
tuottavuuden työntekijöiden markkinat lakkaa
vat toimimasta, jollei yritys pysty erottelemaan
työntekijöitä toisistaan.
Henkilöstön taloustieteen piirissä on esitet
ty kaksi tapaa ratkaista haitallisen valikoitumi
sen ongelma. ensinnäkin suoritepalkkajärjes
telmät kannustavat työntekijöitä paljastamaan
tyyppinsä. toiseksi, koeaika voi olla tehokas
menetelmä työntekijöiden seulomiseen. Nämä
molemmat ovat ns. ehdollisia sopimuksia. seu
raavaksi tarkastelemme näitä menetelmiä tar
kemmin4.
yksinkertaisin ehdollinen sopimus on suo
ritepalkka. Palkka määräytyy siis suorassa suh
teessa tuotokseen. suoritepalkkauksella voi
daan palkkarakenne määritellä siten, että työ
yrityksessä on houkutteleva vaihtoehto korkean
tuottavuuden työntekijöille, mutta ei alhaisen
tuottavuuden työntekijöille. seuraavaksi tar
kastellaan yksinkertaisinta mahdollista esi
merkkiä suoritepalkasta seulojana. 5 olkoon

Haitallinen valikoituminen tekee rekrytoinnis
ta haastavaa. sopivien hakijoiden valinta on

Aiheista
iheista lis���� l�ytyy kirjoista �ari�aldi �2006, luku ��,
Neilson �2007, luku 1�� ja �azear �1998, luku 3�. Suorite�
palkkauksesta ja valikoitu�isesta keskeinen artikkeli on
�azear �1986�.

�le��e rajanneet pois ��. ty�nantajan tarjoa�an kou�
lutuksen tarkastelun. Moderni oppikirjaesitys aiheesta on
esi�. �ari�aldi �2006, luku 10�. Katso �y�s Ace�oglu ja
Pischke �1998�.

Seulo�isella �englanniksi screening� tarkoitetaan kirjalli�
suudessa heterogeenisten ty�ntekij�iden erottelua tai erot�
tautu�ista jonkin o�inaisuuden, esi�. juuri tuottavuuden
�ukaan.

3

4

�
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korkean tuottavuuden työntekijän tuotos yk ja
matalan tuottavuuden työntekijän tuotos y�,
missä yk > y�. oletetaan myös, että korkean
tuottavuuden työntekijöillä on parempi vaihto
ehtoispalkka pk > p�. Puhdas suoritepalkkajär
jestelmä seuloo työntekijät, jos suoritepalkka s
voidaan valita siten, että syk > pk ja sy� < p�.
Nämä ovat osallistumisrajoitteet korkean ja
matalan tuottavuuden työntekijöille. suorite
palkka tulisi valita siten, että korkean tuotta
vuuden työntekijän palkka olisi suurempi kuin
vaihtoehtoispalkka ja matalan tuottavuuden
työntekijöille tulisi vaihtoehtoispalkan olla suu
rempi. jos löytyy sellainen s, joka toteuttaa mo
lemmat epäyhtälöt, niin suoritepalkka erottelee
työntekijät täydellisesti.
suoritepalkkaus toimii erottelijana parhai
ten silloin, kun tuotoksen tarkka mittaaminen
on mahdollista ja halpaa. suoritepalkkausta
käytetäänkin useimmiten töissä, joissa työsuo
ritus on helposti mitattavissa, kuten teollisuu
dessa. useissa töissä työn tuloksien mittaami
nen on vaikeaa ja siten suoritepalkkausjärjes
telmät eivät ole käytettävissä seulonnassa.
tämä on usein tilanne esim. toimihenkilöiden
kohdalla. tällöin koeaika saattaa olla parempi
ratkaisu haitallisen valikoitumisen ongelman
ratkaisemiseksi.
tyypillinen koeaikasopimus määrittelee
koeajan pituuden, jonka jälkeen työsuhde va
kinaistetaan ja palkkaa korotetaan. jos työnte
kijän työsuoritus koeaikana ei täytä asetettuja
vaatimuksia, työntekijä erotetaan. koeaika toi
mii silloin, kun yritys pystyy koeajan päätyttyä
arvioimaan työntekijän tuottavuuden. kuten
suoritepalkkauksen yhteydessä, yritys pyrkii
valitsemaan palkkarakenteen siten, että se olisi
houkutteleva korkean tuottavuuden työnteki
jöille, mutta ei matalan tuottavuuden työnteki
jöille. tämä saavutetaan valitsemalla koeajan
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palkka alhaiseksi ja varsinaisen työsuhteen
palkka huomattavasti korkeammaksi. korkean
tuottavuuden työntekijöiden kannattaa hakea
yritykseen, sillä he tietävät läpäisevänsä koe
ajan ja pääsevänsä nauttimaan varsinaisen työ
suhteen korkeammasta palkasta. Matalan tuot
tavuuden työntekijät taas toisaalta tietävät, että
heidän uransa yrityksessä päättyy koeaikaan,
jolta maksetaan vain alhaista palkkaa. asiaa
voidaan selventää seuraavan yksinkertaisen esi
merkin avulla. työsuhteessa on kaksi periodia,
koeaika ja varsinainen työsuhde. olkoon koe
ajan palkka p1 ja varsinaisen työsuhteen palkka
p2. oletetaan lisäksi, että yritys havaitsee koe
ajan aikana työntekijän tuottavuuden täydelli
sesti. tällöin työntekijät pystyttäisiin seulo
maan, jos p1 ja p2 pystytään valitsemaan siten,
että p1 + p2>2pk ja p1 + p� < 2p�. ensimmäinen
epäyhtälö ilmaisee sen, että korkean tuottavuu
den työntekijän kokonaistulot olisivat koeaika
järjestelmässä suuremmat kuin hänen vaihto
ehtoispalkkansa (kahdelta periodilta). toinen
yhtälö puolestaan kertoo sen, että koeajan pal
kan tulisi olla niin alhainen, ettei matalan tuot
tavuuden työntekijän kannata hakea yritykseen.
tässä esimerkissä palkat p1 = p� ja p2 = pk +
�pk – p�� ratkaisisivat valikoitumisongelman.
ratkaisun idea on yksinkertainen. koeajan pal
kan tulee olla matalan tuottavuuden tyypin
vaihtoehtoispalkan suuruinen, jotta hän ei hae
yritykseen töihin. Varsinaisen työsuhteen pal
kan tulee puolestaan olla korkean tuottavuu
den tyypin vaihtoehtoispalkkaa suurempi, jotta
hän suostuu työskentelemään koeajalla mata
lalla palkalla.
edellisessä esimerkissä koeaika vaikuttaa
hyvältä ratkaisulta haitallisen valikoitumisen
ongelmaan. koeajan seulontavaikutus riippuu
kuitenkin olennaisesti siitä, kuinka hyvin työn
tekijän kyvykkyys havaitaan koeajan puitteissa.
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edellä oletettiin, että kyvykkyys havaitaan täy
dellisesti. jos kyvykkyyden havaitsemisessa
tehdään virheitä jollakin todennäköisyydellä,
niin ei välttämättä löydy palkkoja, jotka erotte
lisivat työntekijät. edellä on toisaalta keskitytty
vain kyvykkyyteen ja työpanos on oletettu va
kioksi. työntekijät voivat kuitenkin valita työ
panoksensa, mikä saattaa vaikeuttaa työnteki
jän kyvykkyyden arviointia koeajan puitteissa.
työntekijät voivat esimerkiksi ponnistella ko
vasti koeajan aikana, kasvattaen todennäköi
syyttä, jolla heitä pidetään korkean tuottavuu
den tyyppeinä6. tällöin tuottavuus olisi koeai
kana suurempi kuin koeajan jälkeen.
kuinka sitten edellä esitetyt yksinkertaiset
ideat toimivat käytännössä? suoritepalkkauk
sen ja koeajan vaikutuksista työntekijöiden va
likoitumiseen on olemassa jonkin verran empii
ristä tutkimusta, mutta kirjallisuus on vielä
hyvin ohut. lazear (2000b) tarkastelee auton
tuulilaseja asentavaa yritystä, jossa siirrytään
aikapalkkauksesta suoritepalkkaan. ennen
muutosta työntekijöiden palkka oli täysin riip
pumaton asennettujen tuulilasien määrästä.
Muutoksen jälkeen heille maksettiin asennet
tujen tuulilasien määrän mukaan, mutta heille
oli määritelty myös takuupalkka. työ on täysin
yksilökohtaista ja asennettujen tuulilasien mää
rää seurataan elektronisesti. lazear arvioi vali
koitumisvaikutusta vertaamalla ennen ja jäl
keen muutoksen rekrytoitujen työntekijöiden
tuottavuutta. Hypoteesi on, että suoritepalk
kauksen vallitessa rekrytoidut työntekijät ovat
keskimäärin tuottavampia, kun esim. työsuh
teen pituus on vakioitu. tulokset osoittavat,
että suoritepalkkauksen aikana rekrytoidut
ovat noin 22 % tuottavampia kuin aiemmin

rekrytoidut. lazear tulkitsee tulosta siten, että
yritys on pystynyt nostamaan yritykseen hakeu
tuvien keskimääräistä kyvykkyyttä ottamalla
käyttöön suoritepalkkausjärjestelmän. tulokset
siis tukevat väitettä suoritepalkkauksen valikoi
tumisvaikutuksista.
loh (1994) puolestaan tarkastelee koeajan
vaikutusta työntekijöiden valikoitumiseen.
Haasteena on tietysti se, että työntekijöiden
kyvykkyys on havaitsematon. loh kehittää teo
reettisen mallin, jonka eräs ennuste on, että
palkkakasvu koeaikaa käyttävissä yrityksissä on
korkeampi7. loh estimoi palkkakasvuyhtälöitä,
joissa otetaan työntekijöiden valikoituminen
huomioon Heckmanin kaksivaiheisella mene
telmällä. tulokset osoittavat, että koeaikaa
käyttäviin yrityksiin hakeutuu työntekijöitä,
joiden palkan kasvu olisi joka tapauksessa ollut
korkeampi. Palkkakasvuyhtälöissä on kontrol
loitu perinteiset yksilö ja yrityskohtaiset teki
jät, joten loh tulkitsee tulosten tukevan näke
mystä siitä, että kyvykkäämmät yksilöt hakeu
tuvat koeaikaa käyttäviin yrityksiin. lohin
tutkimuksen lisäksi on olemassa hyvin vähän
tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu koeajan vai
kutuksia työntekijöiden valikoitumiseen. tämä
selittyy osin tutkimuskysymyksen aineistovaa
timuksilla. oletettavasti aihepiirin tutkimus
lisääntynee tulevina vuosina.
yhteenvetona voidaan todeta, että teoreet
tiset tulokset ehdollisten sopimusten vaiku
tuksista työntekijöiden (itse)valikoitumiseen
saavat tukea empiirisistä töistä. toisaalta em
piirinen kirjallisuus on vielä kovin ohut. seu
raavaksi siirrymme kannustinpalkkaukseen ja
erityisesti sen vaikutuksiin henkilöstön moti
voijana.

T��st�� on ole�assa tutki�ustuloksia koskien esi�. poissa�
oloja �Ichino ja Riphahn 200��.

7
T����� on yhden�ukaista edell�� k��ydyn keskustelun kans�
sa.

6
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2.2. Yksilökohtainen kannustinpalkkaus

kannustinpalkkaus on ehkä keskeisin henkilös
tön taloustieteen piirissä tutkittu asia. tarkaste
lemme ensin yksilökohtaisen suoritepalkkauk
sen keskeisimpiä teoreettisia kysymyksiä, jonka
jälkeen siirrymme empiirisen kirjallisuuden pa
riin.8 edellä käsittelimme haitallisen valikoitu
misen ongelmaa tilanteessa, jossa työntekijät
erosivat toisistaan tuottavuuden osalta. Nyt sitä
vastoin oletamme työntekijöiden olevan ident
tisiä ja keskitymme työpanoksen valintaan.
kannustinongelma syntyy siitä, että työntekijän
työpanoksen suhteen ei voida kirjoittaa sitovaa
sopimusta. sopimuksessa voidaan tietysti mää
ritellä työaika, mutta todellista työpanosta tai
sen intensiteettiä on vaikeampi määritellä. eräs
tapa kannustaa korkeampaan työpanoksen va
lintaan on kannustinpalkkaus, missä työntekijän
tulot ovat sidottu hänen tuotokseensa.
yksinkertaisimmillaan kannustinpalkkaus
mallin rakenne on seuraava. työntekijä tuottaa
tuotoksen, joka riippuu työpanoksesta ja työn
tekijästä riippumattomista satunnaistekijöistä
(esim. raakaaineen laatu, sääolosuhteet, suh
dannevaihtelut, ym.). työnantaja ei havaitse
työpanosta, tai ainakaan työpanoksen tason
suhteen ei voida kirjoittaa sopimusta. työnan
taja tarjoaa työntekijälle sopimusta, joka mää
rittelee peruspalkan ja suoriteosan, joka perus
tuu toteutuneen tuotoksen määrään lineaari
sesti. työntekijä joko hylkää tai hyväksyy sopi
muksen. jos sopimus hyväksytään, työntekijä
Malleista lis���� l�ytyy ��. teoksista �ari�aldi �2006,
luku 6� ja Neilson �2007, luvut 4–6�. Sopi�usteoreettisesta
n��k�kul�asta hyv�� esitys on �olton ja Dewatripont �200�,
luku 4�.
8

�akuutta�inen t��ss�� yhteydess�� tarkoittaa ty�ntekij��n
suojaa�ista satunnaistekij�iden aiheutta�alta tulojen vaih�
telulta.
9
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valitsee työpanoksen tason ja tuotoksen määrä
toteutuu riippuen työpanoksesta ja satunnais
tekijöistä. tämän jälkeen työnantaja maksaa
työntekijän palkan.
työnantaja suunnittelee sopimuksen siten,
että se maksimoi hänen odotetun voittonsa,
joka muodostuu odotetun tuotoksen ja odote
tun palkan erotuksena. työnantajan valinta
muuttujat ovat peruspalkka ja suoriteosa.
suunnitellessaan sopimusta työantaja kohtaa
kahdenlaisia rajoitteita. ensinnäkin sopimuk
sen tulisi tarjota työntekijälle vähintään yhtä
korkea odotettu hyötytaso, kuin mikä työnteki
jälle on tarjolla muualta. työntekijän odotettu
hyöty riippuu odotetuista tuloista, työpanoksen
aiheuttamista kustannuksista ja vaaditusta ris
kipreemiosta. suoritepalkkasopimuksessa työn
tekijän tulot ovat satunnaiset, sillä ne riippuvat
tuotoksesta, joka taas riippuu osittain satun
naistekijöistä. oletamme, että työntekijä on
riskinkarttaja, jolloin hänelle täytyy kompensoi
da riskin kantamisesta aiheutuvat kustannuk
set. toiseksi työnantajan täytyy ottaa huomioon
kuinka sopimuksen parametrit (peruspalkka ja
suoriteosa) vaikuttavat työntekijän työpanok
sen valintaan. Mitä suurempi on suoriteosa, sitä
vahvemmat ovat kannustimet korkean työpa
noksen valintaan. tämä seuraa siitä, että odo
tettu tuotos ja siten odotettu palkka on kasvava
funktio työpanoksesta. Mitä suurempi suorite
osa on, sitä voimakkaampi on yhteys odotetun
palkan ja työpanoksen valinnan välillä.
Nämä kaksi rajoitetta ovat ristiriidassa kes
kenään. suuremmalla suoriteosalla voidaan
houkutella korkeamman työpanoksen valin
taan, mutta toisaalta samalla nostetaan vaadit
tavaa riskipreemiota. sopimuksen suunnitte
lussa täytyy siis tehdä kompromissi kannusti
mien voimakkuuden ja työntekijän ”vakuutta
misen”9 välillä. tämän tyyppisiä malleja koske
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va empiirinen kirjallisuus on keskittynyt kah
teen eri kysymykseen. ensinnäkin vaikuttaako
kannustinpalkkaus tuottavuuteen? toiseksi
onko kannustinpalkkaus heikompaa tilanteissa,
joissa vakuutusmotiivi on tärkeämpi? tässä
artikkelissa keskitymme ensimmäiseen kysy
mykseen.
empiirinen kirjallisuus koskien yksilöllisen
suoritepalkkauksen tuottavuusvaikutuksia on
luonnollisesti keskittynyt aloihin, joissa yksilön
tuottavuutta pystytään mittaamaan. tällaiset
työt ovat tyypillisesti suorittavan tason melko
yksinkertaisia tehtäviä. lazear (2000b) tarkas
telee tuulilasinasennusta, kuten edellä kävi
ilmi. siirryttäessä suoritepalkkaukseen tuotta
vuus nousi noin 44 %, josta likimain puolet
muodostui kannustinvaikutuksesta. kuten
edellä todettiin, loput selittyvät työntekijöiden
valikoitumisella. kannustinvaikutusta tutkittiin
analysoimalla samoja työntekijöitä eri palk
kausjärjestelmien piirissä. shearer (2004) tutkii
suoritepalkkauksen vaikutusta yksilökohtai
seen tuottavuuteen puunistutuksessa. työ on
yksilötyötä, jossa työntekijälle määrätään tietty
alue, jolle hän istuttaa käsin uusia puita aiem
min hakatuille alueille. kyseisessä puunistutus
yrityksessä järjestettiin eksperimentti, jossa
työntekijöitä valittiin satunnaisesti joko aika
palkalle tai suoritepalkalle. kaikki työntekijät
havaitaan ainakin kerran kummassakin järjes
telmässä. tulokset osoittavat tuottavuuden ole
van noin 20 % suurempi niiden työntekijöiden
osalta, joille maksettiin suoritepalkkausjärjes
telmän mukaista palkkaa. shearer pyrkii yleis
tämään tuloksia tästä eksperimentistä käyttä
mällä rakenteellista ekonometrista mallia.
Nämä tulokset osoittavat, että tuottavuusnousu
olisi vähintään 21,7 %.
edellä esitetyt vaikutukset ovat melko suu
ria. toisaalta näissä tapauksissa suoritepalk

kauksen voisi olettaakin toimivan melko hyvin.
satunnaistekijöiden vaikutus tuottavuuteen on
melko pieni, joten työntekijä hyväksyy voimak
kaat kannustimet. työt sopivat edellä esitettyyn
malliin siinäkin mielessä, että töissä on hyvin
määritelty tuotos ja työsuoritus on tarkasti
määriteltävissä. Monet työt ovat kuitenkin sel
laisia, että työsuoritus ja/tai tuotos ovat vai
keasti määriteltävissä. toimihenkilöiden tehtä
vät kuuluvat tyypillisesti tähän kategoriaan.
Heidän työssään on usein monia tehtäviä tai
tehtävissä on useita eri ulottuvuuksia (esim.
määrä ja laatu). tällöin suoritepalkkaus vaikut
taa työpanoksen valinnan ja riskin jakamisen
lisäksi työpanoksen jakamiseen eri tehtävien
välillä. tällaisiin tehtäviin on usein vaikeaa
suunnitella suoritepalkkajärjestelmää, joka joh
taisi haluttuun lopputulokseen.10 osin näistä
ongelmista johtuen tyypillisin kannustinjärjes
telmä toimihenkilöille on ylennys. seuraavassa
tarkastelemme ylennyksiä henkilöstön talous
tieteen näkökulmasta.
2.3. Ylennykset

suoritepalkkajärjestelmissä palkitaan absoluut
tisesta suorituksesta, kun taas ylennykset pe
rustuvat tyypillisesti suhteellisen suoriutumisen
arviointiin. ylennyksiä mallinnetaan ns. ”tur
nausmallin” perusteella11. Mallin lähtökohtana
on se, että ylennyksiä voidaan ajatella seuraa
vasti. ensinnäkin ylennykseen liittyvä palkan
korotus on etukäteen tiedossa. tyypillisesti
�nsi����isen�� idean t��st�� esittiv��t �ol�str�� ja Milg�
ro� �1991�. �yv�� laaje�pi katsaus aiheeseen on Prender�
gast �1999�.

10

Mallin esittiv��t �azear ja Rosen �1981�. Mallia k��sitel�
l����n �y�s teoksissa �ari�aldi �2006, luku 8�, Neilson �2007,
luku 9� ja �azear �1998, luku 9�.
11
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tiettyyn asemaan yrityksessä kuuluu tietty palk
ka tai ainakin palkka määräytyy tietyltä väliltä.
toiseksi ylennys määräytyy suhteellisen suori
tuksen perusteella. toisin sanoen työntekijä,
joka menestyy parhaiten verrattuna työtove
reihinsa saa ylennyksen. absoluuttisella suori
tuksella sinänsä ei ole merkitystä. kolmannek
si työntekijät pyrkivät sitä parempaan suorituk
seen mitä suurempi ylennykseen liittyvä pal
kankorotus on. toisin sanoen suurempi ylen
nykseen liittyvä palkankorotus kannustaa
korkeamman työpanoksen valintaan.
keskitytään nyt tilanteeseen, jossa on kaksi
identtistä riskineutraalia työntekijää. työnteki
jät tuottavat yksilöllisesti ja kummankin tuotos
riippuu työpanoksesta ja satunnaistekijästä,
kuten edellä. organisaatiossa on kaksi tasoa ja
alussa molemmat ovat ensimmäisellä tasolla.
työntekijöistä se, joka tuottaa suuremman tuo
toksen ylennetään. ylennykseen liittyy ennalta
tiedossa oleva palkka. yritys pyrkii maksimoi
maan odotettua voittoaan valitsemalla palkat
kummallekin organisaatiotasolle. sen täytyy
ottaa huomioon optimoinnissaan kahdenlaisia
rajoitteita. ensinnäkin odotetun palkan täytyy
olla riittävän suuri, että työntekijät hyväksyvät
sopimuksen. toiseksi yrityksen täytyy ottaa
huomioon se, kuinka ylennykseen liittyvä pal
kankorotus vaikuttaa työpanoksen valintaan.
Mallin tasapainosta saadaan seuraavat tulokset.
ensinnäkin työpanos riippuu positiivisesti
ylennykseen liittyvästä palkankorotuksesta.
toiseksi mitä suurempi merkitys satunnaiste
kijöillä on tuotokseen, sitä pienempi on työ
panos. tästä seuraa se, että tilanteissa joissa
satunnaisuudella on suurempi merkitys, tulisi
ylennykseen liittyvän palkankorotuksen olla
suurempi. laajennettaessa mallia useisiin orga
nisaatiotasoihin saadaan lisäksi seuraava tulos.
Mitä korkeammalle tasolle organisaatiossa
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mennään, sitä suurempi palkankorotuksen tu
lisi olla. tämä johtuu siitä, että alemmilla orga
nisaatiotasoilla ylennykseen liittyy optioarvo
tulevista ylennyksistä. Mitä korkeammalle or
ganisaatiossa mennään sitä pienemmäksi optio
arvo käy, sillä ylennysmahdollisuudet vähe
nevät. tästä syystä ylennykseen liittyvän pal
kankorotuksen tulisi olla suurempi. lisäksi,
kun työntekijöiden määrä kasvaa organisaatio
tasojen lukumäärän pysyessä vakiona, tulisi
ylennykseen liittyvän palkankorotuksen kas
vaa, sillä ylennyksen todennäköisyys on pie
nempi.
turnausmallia on testattu empiirisesti mm.
eri urheilulajien aineistoilla. eriksson (1998)
puolestaan tutkii tanskalaisia yritysjohtajia.
eriksson analysoi ensinnäkin sitä, ovatko orga
nisaatiotasojen väliset palkkaerot turnausteo
rian mukaisia. turnausteorian mukaan näiden
erojen tulisi kasvaa korkeammille organisaatio
tasoille mennessä. tulokset ovat pitkälti tur
nausteorian mukaisia. Palkkaerot eri organisaa
tiotasojen välillä kasvavat mentäessä ylemmille
organisaatiotasoille, mutta aivan huipulla kasvu
ei ole aivan yhtä voimakasta kuin teoria ennus
taisi. toiseksi eriksson tarkastelee toimintaym
päristön epävarmuuden vaikutusta ylennykseen
liittyviin palkkaeroihin. toimintaympäristön
epävarmuuden tulisi kuvata edellisen mallin
satunnaistekijöiden vaikutusta tuotokseen. tä
män mittaaminen on luonnollisesti melko haas
tavaa ja hän käyttää mittarina myynnin histo
riallista variaatiokerrointa12. tulokset osoitta
vat, että ylennyksiin liittyvät palkkaerot ovat
suurempia yrityksissä, joiden toimintaympäris
tö on epävarmempi. toisaalta vaikutus on jon
kin verran pienempi kuin mitä olisi voinut teo
Myynnin variaatiokerroin on laskettu sek�� yrityksille ett��
toi�ialoille. Tulokset eiv��t riipu t��st��.
12
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rian perusteella olettaa. kolmanneksi hän tar
kastelee kuinka ”turnaukseen” osallistuvien
lukumäärä vaikuttaa organisaatiotasojen väli
siin palkkaeroihin. tässä hän keskittyy toimi
tusjohtajan ja sen alapuolella olevien johtajien
palkkaeroon. tulokset ovat jälleen teorian mu
kaisia. Mitä enemmän johtajia kilpailee toimi
tusjohtajan paikasta, sitä suurempi on palkka
ero toimitusjohtajan ja muiden johtajien välillä.
kaiken kaikkiaan erikssonin tulokset tukevat
turnausteoriaa. eriksson ei kuitenkaan pysty
juurikaan käsittelemään turnausten vaikutuksia
työpanoksen valintaan. tätä kysymystä tarkas
televat ehrenberg ja Bognanno (1990) sekä
knoeber ja thurman (1994). Näiden tutkimus
ten tulokset tukevat näkemystä, että suurem
milla palkkaeroilla saadaan aikaan korkeampi
työpanos. Näiden empiiristen tulosten perus
teella vaikuttaa siltä, että turnausteoria on hyö
dyllinen ylennysten ja niihin liittyvän palkkara
kenteen ymmärtämisessä.
2.4. Suhteellinen palkitseminen ja
sosiaaliset preferenssit

Henkilöstön taloustieteessä on tehty viime ai
koina myös mielenkiintoista tutkimusta työn
tekijöiden välisten sosiaalisten interaktioiden
vaikutuksesta eri palkitsemisjärjestelmien ja
työn organisoinnin muotojen toimivuuteen.
toisin kuin markkinoilla, joissa toimijat ovat
anonyymissa vaihdantasuhteessa keskenään
(esim. osakemarkkinat), työpaikoilla toimijat
ovat keskenään jatkuvassa sosiaalisessa kanssa
käymisessä. tämän vuoksi ei ole perusteltua
olettaa, että työntekijät maksimoivat omaa hyö
tyään täysin riippumatta siitä, mitä implikaa
tioita sillä on heidän työtovereihinsa nähden.
raportoimme tässä tuloksia kahdesta melko
tuoreesta ekonometrisestä tapaustutkimukses

ta, jotka kummatkin on julkaistu taloustieteen
huippulehdissä.13
Bandiera, Barankay ja rasul (2005) tarkas
televat palkitsemisjärjestelmien toimivuutta
hedelmätarhassa, jossa työntekijöiden tehtävä
nä on poimia hedelmiä. Havaintojakson alussa
hedelmätarhassa oli palkitsemisjärjestelmä, jos
sa työntekijöiden palkka riippui heidän suh
teellisesta tuotoksestaan eli siitä, kuinka paljon
kukin poimi hedelmiä suhteessa muihin työn
tekijöihin. tarkasteluajanjakson kuluessa yritys
vaihtoi palkitsemisjärjestelmäänsä suhteellisista
kannustimista yksilökohtaiseen suoritepalk
kaan.
suhteellinen palkitseminen saattaa sopia
henkilöille, jotka eivät ota toiminnassaan huo
mioon muiden asemaa. työskentelemällä ko
vemmin he parantavat omaa asemaansa, mutta
samalla he aiheuttavat työtovereilleen negatii
visen ulkoisvaikutuksen, koska näiden asema
vastaavasti huonontuu. työntekijöiden näkö
kulmasta saattaisi olla parempi, jos kaikki työs
kentelisivät leppoisaa tahtia ja kukaan ei pyrki
si parantamaan omaa asemaansa työskentele
mällä liian ahkerasti. sen sijaan yksilötason
suoritepalkkauksessa tällaista ongelmaa ei pää
se syntymään, koska kukin saa palkkansa omas
ta tuotoksestaan riippuen, eikä näin ollen ai
heuta ulkoisvaikutusta työtovereilleen.
Bandieran ja kumppaneiden hypoteesi oli,
että mikäli työntekijöillä on sosiaaliset prefe
renssit, tuottavuuden pitäisi olla selvästi alem
pi suhteellisen palkitsemisjärjestelmän aikana
kuin yksilötason suoritepalkitsemisen vallites
sa. Heidän empiiriset tuloksensa tukevat tätä
hypoteesia: tuottavuus nousi yli 50 % siirryttä
essä suhteellisesta palkitsemista yksilötason
13
�yv�� l��hde erilaisista sosiaalisista interaktioista ty�pai�
kalla on �aron ja Kreps �1999�.
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suoritepalkitsemiseen. toisin kuin edellä mai
nitussa lazearin (2000b) artikkelissa, tämä vai
kutus perustuu kokonaan kannustinvaikutuk
seen pikemminkin kuin valikoitumiseen. työn
tekijäjoukko pysyi lähes kokonaan samana
koko tarkasteluajanjakson ajan. tutkijoiden
mukaan tulokset tukevat ajatusta, jonka mu
kaan työntekijöiden preferenssit koostuvat sekä
sosiaalisesta komponentista (jossa muiden
työntekijöiden tulemat otetaan huomioon) että
yksilöllisestä komponentista (jossa vain oma
tulema merkitsee).
Nämä edellä mainitut tulokset voivat johtua
joko siitä, että työntekijät yhteistoiminnallises
ti päättävät soveltaa normia, jonka mukaan
kukaan ei tee liian ahkerasti töitä, tai siitä, että
kukin yksilö on riittävän altruistinen, ettei hän
halua aiheuttaa toiselle kielteistä ulkoisvaiku
tusta. Bandiera ja kumppanit esittävät lisää
tuloksia, joissa he osoittavat, että näiden kah
den palkitsemisjärjestelmän välillä ei ollut
eroja niissä tilanteissa, joissa työntekijät eivät
kyenneet monitoroimaan toistensa tuotosta.
tämä tukee ajatusta siitä, että ponnistelujen
rajoittaminen suhteellisen palkitsemisen valli
tessa johtui pikemminkin työntekijöiden kol
luusiosta kuin altruismista.14 toisaalta he ha
vaitsivat myös, että työntekijät alensivat pon
nisteluja erityisen paljon tilanteissa, joissa hei
dän vertailuryhmänsä koostui heidän ystävis
tään.
Nämä tulokset siis viittaavat siihen, että
suhteelliseen tuotokseen perustuva palkitsemi
nen voi olla ongelmallista silloin, kun työnteki
jöillä on sosiaaliset preferenssit (eli he ottavat
14 T�����n tyyppisen kolluusion ei tarvitse olla �itenk����n
kovin eksplisiittinen. Riitt����, ett�� ty�ntekij�ill�� on riitt��v��
keskin��inen yhteisy����rrys asiasta. Artikkelissa ei tarkas�
tella sit��, �iten alhaisen ty�panoksen nor�i vakiintui ty�n�
tekij�iden keskuudessa ja �iten sit�� yll��pidettiin.
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huomioon myös omasta toiminnasta muille ai
heutuvat ulkoisvaikutukset). Miksi sitten vai
kuttaa siltä, että suhteelliseen palkitsemiseen
perustuvat mallit toimivat joissain tilanteissa,
kuten esim. edellä käsitellyssä johdon palkitse
misessa? todennäköisesti johtotehtävissä toi
mivat henkilöt samaistuvat enemmän yrityksen
etuun kuin suorittavan tason työntekijät, joille
toisilta työntekijöiltä tuleva ryhmäpaine on
merkittävä tekijä työpanosta valitessa. johto
tehtävissä voisi olla vaikeampaa ylläpitää kol
luusiota, joka vaatisi kaikkien pidättäytyvän
ponnisteluista työtehtävissään, koska tällainen
normi ei saisi yleistä sosiaalista hyväksyntää.
on selvää, että myös esim. urheilukilpailuissa
tilanne on jo lähtökohdiltaan hyvin kilpailulli
nen ja että turnausteoria toimii tässä ympäris
tössä. olisi mielenkiintoista tutkia sitä, miten
erilaiset sosiaaliset tilanteet vaikuttavat siihen,
miten työntekijät sisäistävät muille aiheutta
mansa ulkoisvaikutukset.
2.5. Ryhmäkannustimet

edellä tarkasteltiin tilannetta, jossa työntekijän
ponnistelu aiheutti toisille työntekijöille nega
tiivisen ulkoisvaikutuksen. joissain tilanteissa
työntekijän ponnistelu voi aiheuttaa myös po
sitiivisen ulkoisvaikutuksen. keskeinen esi
merkki tästä on tiimipalkitseminen, jossa palk
kio jaetaan tiimin tuotoksen perusteella saman
suuruisena kaikille.
taloustieteilijät ovat perinteisesti pitäneet
tiimipalkitsemista ongelmallisena kahdesta
syystä. ensimmäinen on ns. vapaamatkustaja
ongelma: kukin työntekijä joutuu yksin kanta
maan ponnistelujensa kustannukset, mutta
niistä tuleva hyöty jakautuu kaikkien tiimin jä
senten välillä. tämän johdosta kukin tiimin
jäsen mieluummin olisi ponnistelematta ja
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nauttisi muiden tiimin jäsenten ponnistelujen
tuloksista. kun kaikki tiimin jäsenet järkeilevät
tällä tavoin, tasapainossa kukaan ei ponnistele
ja tiimin tuotos jää olemattomaksi.
toinen tiimipalkitsemisen ongelma on hai
tallinen valikoituminen, jonka vuoksi tasapai
nossa kukaan ei liity vapaaehtoisesti tiimeihin.
tämän ymmärtämiseksi voi ajatella tilannetta,
jossa työntekijän tuotos riippuu hänen kyvyk
kyydestään. Mikäli työntekijä liittyy tiimiin,
hänelle maksetaan tiimin keskimääräisen tuo
toksen perusteella; mikäli ei, niin hänelle mak
setaan hänen yksilöllisen tuotoksen perusteella.
oletetaan, että palkitsemisjärjestelmä ei vaiku
ta yksilön tuottavuuteen. ketkä tällaisessa ti
lanteessa haluaisivat liittyä tiimiin? Ne, joiden
oma tuotos on vähemmän kuin tiimin keski
määräinen tuotos, koska he ansaitsivat tiimipal
kitsemisessa enemmän. Mistä tahansa ryhmäs
tä ne, joiden tuotos on keskimääräistä tuotosta
korkeampi, eivät haluaisi liittyä tiimiin. kun
kukaan ei halua olla jäsen tiimissä, jossa hänen
tuotoksensa on keskimääräistä tuotosta kor
keampi, on lopulta mahdotonta, että kukaan
liittyisi vapaaehtoisesti tiimin jäseneksi.
ongelma tässä teoriassa on ollut se, että tii
mipalkitsemista havaitaan reaalimaailmassa
yleisesti. yksi selitys sille, miksi tiimipalkitse
minen ei ehkä toimi niin heikosti kuin edellä
kuvattu malli antaa ymmärtää on se, että tiimin
jäsenet pystyvät havainnoimaan ja valvomaan
toistensa ponnisteluja. tässä on kyseessä sama
ilmiö kuin edellä kuvatussa hedelmänpoiminta
esimerkissä, mutta käänteisellä tavalla. Nyt
työntekijät muodostavat normin, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa, että kukaan ei tuota liian
pientä tuotosta – toisin kuin edellä, jossa kol
luusion tarkoituksena oli varmistaa, että ku
kaan ei tuota liian suurta tuotosta (ks. kandel
ja lazear, 1992).

tämä teoria ehkä selittää sen, miksi tiimi
palkitseminen ei välttämättä ole merkittävästi
heikompi palkitsemisen muoto kuin yksilöta
son palkitseminen, mutta se ei vielä kerro pal
joa siitä, miksi tiimipalkitseminen näyttää tut
kimuksen valossa usein lis����v��n tuotosta (ks.
esim. krusen ja Blasin (1997) katsausartikkeli).
Hamiltonin, Nickersonin ja owanin (2003) ar
tikkeli on merkittävällä tavalla lisännyt talous
tieteilijöiden ymmärrystä tiimien ja tiimipalkit
semisen toiminnasta. Heidän kuvaamassaan
tekstiiliteollisuuden yrityksessä siirryttiin tiimi
työhön asteittain siten, että ensin työntekijät
pystyivät liittymään tiimeihin vapaaehtoisesti.
tiimejä perustettiin asteittain. sen jälkeen kun
kokeilu oli todettu onnistuneeksi, koko tuotan
tolaitos organisoitiin tiimityön mallin mu
kaan.
Mielenkiintoista tässä kokeilussa on se, että
tutkimuksessa pystyttiin havaitsemaan, ketkä
liittyivät tiimeihin ensimmäisenä. työntekijöis
tä pystyttiin havaitsemaan heidän yksilötason
tuottavuutensa ennen tiimityöhön siirtymistä ja
tiimin tuottavuus tämän jälkeen. täysin vastoin
haitallisen valikoitumisen mallia tutkimuksessa
havaittiin, että keskimääräistä tuottavimmat
työntekijät liittyivät todennäköisimmin tiimei
hin ensimmäisessä vaiheessa. He myös jäivät
yritykseen, vaikka usein heidän ansiotasonsa
laski tiimityöhön siirtymisen myötä. tutkijat
selittävät tätä sillä, että tiimityö oli sosiaalisesti
palkitsevampaa kuin yksilöllinen työ.
tiimien tuottavuus nousi keskimäärin noin
14 % siitä, mitä se oli ollut ennen tiimityöhön
siirtymistä. tämä on vastoin vapaamatkustaja
mallin oletuksia, mutta se on yhdenmukainen
sen ajatuksen kanssa, että työntekijät kiinnittä
vät huomiota siihen, että muiden työntekijöi
den toiminnalla on vaikutusta heidän tulemiin
sa. yksi keskeinen tulos tutkimuksessa oli se,
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että kaikkein heterogeenisimmat tiimit (eli ne,
joissa työntekijöiden tuottavuuden varianssi oli
suurin ennen tiimityöhön siirtymistä) kokivat
suurimmat tuottavuuden nousut. tämä on yh
denmukainen sen ajatuksen kanssa, että tiimit
edistävät keskinäistä oppimista. tulos viittaa
myös siihen, että kun tiimissä on suuria eroja,
kyvykkäämmät työntekijät tavalla tai toisella
pakottavat heikommat työntekijät nostamaan
työpanostaan.
aiemmin taloustieteessä on pystytty testaa
maan yksilöiden välisiä sosiaalisia interaktioita
lähinnä laboratorioolosuhteissa (esim. Fehr ja
�ächter, 2000). Hamiltonin ja kumppaneiden
(2003) sekä Bandieran ja kumppaneiden (2005)
tutkimukset osoittavat, että innovatiivisella ai
neiston keruulla ja aihepiirin syvällisellä ym
märryksellä on mahdollista tehdä aiheesta myös
tutkimusta todellisessa työelämän ympäristössä
”luonnollisia eksperimenttejä” hyödyntäen.
tämän tyyppinen työ tulee henkilöstön talous
tieteessä varmaankin jatkossa olemaan keskei
sessä asemassa. Mahdollisesti jossain vaiheessa
kyseisen kaltaisia asioita pystytään lähestymään
myös tutkijoiden kontrolloimien eksperiment
tien avulla.
tähän mennessä olemme tarkastelleet eri
laisia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä irrallaan
muista käytännöistä. tyypillisesti kuitenkin eri
käytännöt vaikuttavat toisiinsa, joten niitä tuli
si tutkia yhdessä. seuraavaksi esittelemme ly
hyesti aiheeseen liittyvää tutkimusta.
2.6. Henkilöstöjohtamisen muotojen
komplementaarisuus tuotantoprosessissa

niiden yksittäisten vaikutusten summa.15 ta
loustieteilijät ovat usein keskittyneet nimen
omaan palkitsemisen ja työn organisoinnin
yhteysvaikutuksiin. ajatellaan sovelluksena
esim. tiimityön ja tuotantolinjatasoisen tulos
palkkausjärjestelmän käyttöönottoa. tiimityöl
lä tässä tarkoitetaan työn organisoinnin muo
toa, jossa työntekijät ottavat enemmän vastuu
ta työn suunnittelusta ja toteutuksesta ryhmä
nä. siihen yleensä liittyy säännöllisiä tapaami
sia, joissa työntekijät pyrkivät löytämään työn
teon parhaita käytäntöjä. tiimityö potentiaali
sesti nostaa tuottavuutta, koska sen avulla
saadaan paremmin välitettyä työntekijöiden
tietotaitoa ja se edesauttaa keskinäistä oppimis
ta. siihen kuitenkin liittyy myös monia kustan
nuksia, esim. tiimien tapaamisiin käytetty aika.
jos tiimeihin liittyy työntekijöiden autonomian
lisääntyminen, työntekijät voivat käyttää tätä
hyväkseen työskentelemällä aikaisempaa lep
poisammalla tahdilla. toisaalta tiimipalkkiojär
jestelmä ilman tiimityötä on usein tehoton,
koska tässä tilanteessa aiemmin esitetty vapaa
matkustajaongelma dominoi. tulospalkkiojär
jestelmä, jossa palkkio on kytketty tiimin tulok
seen yhtenäistää työntekijöiden ja johdon ta
voitteet. työntekijöiden kannattaa nyt ponnis
tella enemmän, koska he saavat lisääntyneestä
tuotoksesta suuremman korvauksen. kun työ
suoritetaan ryhmässä, niin työntekijät pystyvät
paremmin havainnoimaan toistensa työpanok
sen. tämä ratkaisee osaltaan vapaamatkustaja
ongelmaa.
Varhaisin tiedossamme oleva empiirinen
kirjallisuus on liittynyt henkilöstön taloudelli
seen osallistumiseen ja työntekijöiden päätök

Henkilöstöjohtamisen komplementaarisuudel
la tarkoitetaan näiden käytäntöjen synergia
etuja: niiden yhteisvaikutus on suurempi kuin

For�aaleissa �alleissa on usein k��ytetty super�odu�
laaristen funktioiden teoriaa, ks. esi�. Milgro� ja Ro�erts
�199��.
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sentekooikeuksiin heidän työtehtäviään kos
kien (espinosa ja Zimbalist 1978, Cable ja Fitz
roy 1980 ja Conte ja svejnar 1988). Henkilös
töjohtamisen komplementaarisuuden idea va
kiintui viimeistään 1990luvun puoliväliin tul
taessa (ks. BenNer ja jones 1995, levine 1995
ja Milgrom ja roberts 1995). Mielenkiintoisella
tavalla komplementaarisuuden käsite löi itsensä
läpi myös johtamisen kirjallisuudessa samoihin
aikoihin, joskin käsite ymmärretään siellä hyvin
laajassa merkityksessä (esim. Huselid 1995).
Miten sitten näitä asioita voi tutkia empiiri
sesti? ensimmäinen haaste on sopivan aineis
ton löytäminen. yritysten kannustinjärjestel
mistä on toisinaan olemassa julkista tietoa koh
talaisen hyvin saatavilla, jos näihin kannusti
miin liittyy verohelpotuksia. tästä esimerkkejä
ovat esim. yhdysvaltain henkilöstön osakkeen
omistusjärjestelyt (esoPit) ja suomen henki
löstörahastot. joskus julkisesti noteeratut yri
tykset joutuvat antamaan osakepohjaisista kan
nustimistaan tietoja myös osakeyhtiölain perus
teella. esimerkiksi suomessa pörssinoteeratut
yritykset antavat tietoja optioohjelmistaan (jo
nes, kalmi ja Mäkinen, 2006). sen sijaan yri
tykset eivät ole yleensä velvoitettuja antamaan
tietoja henkilöstön osallistumisesta päätöksen
tekoon työssä millekään viranomaiselle. sama
pätee moniin muihin potentiaalisiin komple
mentaarisuuden lähteisiin, kuten työntekijöi
den koulutukseen tai informaatioteknologian
käyttöön. ratkaisuna on tällöin usein kyselytut
kimuksen tekeminen. tunnettuja kyselytutki
mukseen perustuvia artikkeleita, joissa on tut
kittu henkilöstöjohtamisen ja työn organisoin
nin eri muotojen komplementaarisuutta, ovat
Black ja lynch (2001) ja Bresnahan, Brynjolfs
son ja Hitt (2002).
ehkä tunnetuin tutkimus henkilöstöjohta
misen käytäntöjen komplementaarisuudesta on

ichniowski, shaw ja Prennushi (1997). Paitsi
että tämä tutkimus on yksi ensimmäisiä empii
risiä tutkimuksia aiheesta, niin se on poikkeuk
sellinen myös aineiston keruun suhteen. tutki
jat päättivät keskittyä tutkimaan henkilöstöjoh
tamisen vaikutusta tuottavuuteen tietyn tyyp
pisten terästuotantolinjojen osalta. Näin he
pystyivät käyttämään hyvin spesifiä tuottavuu
den mittaria työssään, nimittäin tuotantolinjan
käyttöastetta (ks. ichniowski ja kumppanit
1997, 292–293). tutkimuksen tekohetkellä yh
dysvalloissa oli 60 sellaista tuotantolinjaa, jois
ta tutkimusryhmä oli kiinnostunut. He kävivät
tekemässä haastatteluja ja keräämässä taloudel
lista aineistoa 45 linjasta. Näin he pystyivät
keräämään hyvin yksityiskohtaista aineistoa
niin tuotannosta kuin henkilöstöjohtamisesta
kin. lopullinen aineisto käsittää 36 tuotanto
linjaa ja 2190 kuukausitason havaintoa.
ichniowskin ja hänen kollegoidensa kerää
mät henkilöstöjohtamisen mittarit käsittivät
melko runsaan joukon erilaisia henkilöstöjoh
tamisen muotoja liittyen mm. kannustinpalk
kaukseen, rekrytointiin, tiimityöskentelyyn,
koulutukseen, sisäiseen viestintään, ja ammat
tiyhdistyksen toimintaan. He järjestivät näiden
kombinaatiot neljään ryhmään, ”perinteisistä”
(tuotantolinjat, joilla ei ollut mitään innovatii
visia henkilöstöjohtamisen muotoja) ”innova
tiivisiin” (joissa kaikki nämä muodot olivat
käytössä). Heidän tutkimustulostensa mukaan
linjojen tuottavuus oli positiivisessa riippu
vuussuhteessa henkilöstöjohtamisen ”innova
tiivisuuteen” ja yhteisvaikutukset olivat suu
rempia kuin yksittäisten käytäntöjen vaikutus
ten summa. tämä tukee hypoteesia henkilöstö
johtamisen järjestelmien komplementaarisuu
desta.
Vaikka komplementaarisuuden käsite on
lyönyt itsensä läpi niin kansantaloustieteen
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kuin johtamisen kirjallisuudessa, on kuitenkin
suhteellisen vähän tietoa siitä, mitkä nimen
omaiset henkilöstöjohtamisen osaalueet tuke
vat toisiaan ja mitkä edustavat ns. parhaita
käytäntöjä. Mielenkiintoisella tavalla ichniows
ki ja kumppanit (1997) sisällyttivät esim. takuut
työpaikan säilymisestä ja ammatillisen järjestäy
tymisen työpaikalla ”innovatiivisiin” käytäntöi
hin. tässä he noudattavat amerikkalaisen työ
markkinasuhteiden opin (Industrial Relations)
valtavirran ajatusta siitä, että työmarkkinaosa
puolten yhteistoiminta edustaa parasta käytän
töä.16 samoihin aikoihin samantyyppisiä aja
tuksia esittivät mm. appelbaum ja Batt (1994),
kochan ja osterman (1994) ja levine (1995).
taloustieteilijät ovat esittäneet kuitenkin toi
senlaisiakin näkemyksiä: esim. tuoreessa ta
loustieteen huippulehdessä julkaistavassa artik
kelissa Bloom ja Van reenen (2006) pitävät
aktiivista (joskin valikoivaa) irtisanomispoli
tiikkaa hyvän henkilöstöjohtamisen merkkinä.
Huolimatta siitä, että ichniowskin ja kump
panien artikkeli on saanut valtavasti huomiota
osakseen,17 sen tutkimusmetodia ei ole juuri
kaan replikoitu. tämä selittyy varmastikin tut
kimusmenetelmän vaativuudella: yksityiskoh
taisen aineiston keruu yli 40 linjalta yli 20 yri
tyksestä vie erittäin paljon aikaa. Henkilöstön
taloustieteen tutkijat ovat tämän jälkeen pyrki
neet löytämään menetelmiä, joilla pystytään
varmistamaan, että yrityksistä saadaan yksityis
kohtaista ja vertailukelpoista tuottavuusaineis
toa ja monipuolista aineistoa henkilöstöjohta
misesta ilman, että tutkimuksen tekeminen vie
16 T��lt�� osin yhdysvaltalainen ty��arkkinasuhteiden teoria
ja k��yt��nt� eroavat �erkitt��v��sti toisistaan.
17
ISI �e� of Science �tietokannasta l�ytyy 2�� viittausta
siihen. �oogle Scholar l�yt���� �00 viittausta julkaistuun ar�
tikkeliin ja 2�1 viittausta artikkelin N��R�ty�paperiver�
sioon.
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kohtuuttomasti resursseja.18 yksi potentiaali
nen ratkaisu tähän ovat ekonometriset tapaus
tutkimukset, josta edellä on jo esitetty esimerk
kejä (ks. jones, kalmi ja kauhanen 2006a me
netelmän tarkemmasta kuvauksesta). ekono
metrisessä tapaustutkimuksessa kerätään ai
neistoa yksittäisestä yrityksestä ja pyritään tä
män aineiston pohjalta löytämään vastauksia
kysymyksiin henkilöstöjohtamisen vaikuttavuu
desta. tähän tutkimusmenetelmään liittyy
yleensä johdon ja työntekijöiden haastatteluja,
sekä toisinaan myös lomakekyselyitä.
jones, kalmi ja kauhanen (2006b) on esi
merkki ekonometrisen tapaustutkimuksen so
veltamisesta komplementaarisuuksien tarkas
teluun. He tutkivat teollisuusyritystä, jossa ta
pahtui muutaman vuoden sisällä useita palkit
semiseen ja työn organisointiin liittyviä muu
toksia. yrityksessä otettiin ensin käyttöön tii
mityö, jonka keskeinen sisältö oli työntekijöi
den päätöksentekooikeuksien lisääminen lin
jojen operoinnin suhteen, sisäisen tiedonkulun
parantaminen, ja tuottavuutta parantavien
aloitteiden saaminen. tämän jälkeen yritys otti
käyttöön voittopalkkiojärjestelmän, joka riip
pui koko konsernin tuloksesta. lopulta yrityk
sessä otettiin käyttöön tulospalkkiojärjestelmä,
jossa työntekijöiden tulospalkkio riippui yksit
täisten tuotantolinjojen menestyksestä.
jones, kalmi ja kauhanen tarkastelevat yri
tyksen yhtä toimipaikkaa ja neljää tuotantolin
jaa tämän toimipaikan sisällä. Heillä on erittäin
pitkät aineistot kustakin linjasta, nimittäin viik
kotason aineistoa seitsemän vuoden ajalta, eli
yhteensä yli 350 havaintoa kustakin linjasta.
kaikki edellä kuvatut muutokset tapahtuivat
�rino�ainen katsaus t��h��n ”sis��piiriekono�etriaan” �in�
sider econo�etrics� liittyv����n kirjallisuuteen l�ytyy Ichniows�
kin ja Shaw’n �2003� artikkelista.
18
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näiden seitsemän vuoden sisällä. käyttäen ai
kasarjaekonometrian menetelmiä he havaitse
vat, että tiimityön ja voittopalkkiojärjestelmän
käyttöönotolla ei ollut mitään välittömiä tuot
tavuusvaikutuksia. sen sijaan tulospalkkiojär
jestelmän käyttöönoton jälkeen tuottavuus
parantui selvästi kolmessa linjassa neljästä. tut
kijat selittävät näitä tuloksia samantapaisella
päättelyllä kuin yllä esitettiin. Pelkkä tiimityö
hön siirtyminen ei tarjonnut riittäviä kannusti
mia ponnistelun lisäämiseksi. Voittopalkkiojär
jestelmä oli niin kaukana tiimien työstä (kysei
nen toimipaikka kokonaisuudessaan vastasi
alle 5 % konsernin liikevaihdosta), että sillä ei
ollut kannustavaa vaikutusta. sen sijaan tuo
tantolinjakohtainen tulospalkka yhdistettynä
tiimityöhön tarjosi hyvän ympäristön tuotta
vuuden kasvattamiselle.19 tulospalkkiolla oli
vaikutusta, koska työntekijät olivat tiimityön
kautta oppineet seuraamaan tuotantonsa kehi
tystä ja esittämään ratkaisuehdotuksia tuotan
non ongelmiin. Vaadittiin vain kannustavaa
palkkausta näiden hyötyjen realisoimiseksi.
yllä kuvatussa tutkimuksessa ei havaita ti
lannetta, jossa esiintyisi pelkästään linjakohtai
nen tulospalkkaus ilman tiimityötä tai voitto
palkkiojärjestelmää. tutkijat perustelevat väi
tettä komplementaarisuudesta haastatteluista
saadulla aineistolla ja edellä kuvatulla päätte
lyllä, mutta he eivät pysty ekonometrisin mene
telmin sulkemaan pois hypoteesia, että tuotta
vuuden kasvu olisi johtunut pelkästään tulos
palkkauksesta (ennemmin kuin tulospalkkauk
sen ja tiimityön yhteisvaikutuksesta). tieteelli
seltä kannalta ihanteellisessa tilanteessa tutkijat
voisivat järjestää ”eksperimentin”, jossa esim.
yrityksen eri osat ottaisivat erilaisia henkilöstö
johtamisen käytäntöjä käyttöön. käytännössä
19

Tuotantolinjalla oli 1–2 tii�i��.

tällaisia laajamittaisia ”eksperimenttejä” on
kuitenkin vaikea järjestää. yritykset ottavat
usein käyttöön samantyyppisiä käytäntöjä kai
kissa yksiköissään. Mikään yritys ei myöskään
suostuisi ottamaan käyttöön järjestelyä, jossa
luovuttaisiin hyväksi koetusta järjestelystä ja
korvattaisiin se toisella, jonka a priori odote
taan olevan huonompi. eksperimenttien järjes
tämisellä on oma potentiaalinsa, mutta tutkijoi
den haaste on löytää eksperimenttejä, jotka
ovat sekä tieteellisessä mielessä kiinnostavia,
että yhteistyöyritysten kannalta mielekkäitä.

3. Lopuksi
Henkilöstön taloustiede soveltaa mikrotalous
tieteellisiä periaatteita henkilöstöjohtamisen
ilmiöihin. Viime vuosina henkilöstön taloustie
de on yleistynyt voimakkaasti, mihin on vaikut
tanut teorian jatkuva kehitys, erityisesti työn
organisoinnin osalta (esim. dessein ja santos
2006), ja uusien empiirisien lähestymistapojen
läpimurto. entistä enemmän paneudutaan tut
kimuskysymyksiin sopivan aineiston hankin
taan. Hyödyllisiä empiirisiä lähestymistapoja
ovat olleet mm. yhdistettyjen työntekijätyön
antajaaineistojen käyttö, erilaiset kyselytutki
mukset ja ekonometriset tapaustutkimukset.
usein nämä tutkimusotteet yhdistyvät, esim.
tapaustutkimuksen sisällä saatetaan tehdä eril
lisiä lomakekyselyitä.
empiirisen henkilöstön taloustieteen uusien
lähestymistapojen kehittymiseen on vaikutta
nut edistysaskeleet aineistojen saatavuudessa ja
käsiteltävyydessä. tähän on monia syitä. tieto
tekniikan kehitys on mahdollistanut aikaisem
paa laajempien aineistojen käsittelyn. Monissa
maissa viranomaiset ja/tai työmarkkinaosapuo
let ovat ryhtyneet keräämään aineistoa, joka
tarjoaa erinomaista materiaalia empiiriselle
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henkilöstön taloustieteen tutkimukselle. yri
tysten tietohallintojärjestelmät ovat parantu
neet selvästi, ja tämä tarjoaa mahdollisuuksia
aineistojen innovatiiviseen tarkasteluun.
edellisten lisäksi yksi tutkimusotteen yleis
tymiseen vaikuttava tekijä on ollut lisääntynyt
yhteistyö tiedemaailman ja yritysten välillä. se,
että henkilöstön taloustieteen teoriat saavat
tukea empiirisistä tutkimuksista viittaa siihen,
että henkilöstön taloustiede auttaa sekä ym
märtämään että kehittämään henkilöstöjohta
misen käytäntöjä yrityksissä. esimerkiksi eko
nometriset tapaustutkimukset tarjoavat oivan
mahdollisuuden hyödylliseen tutkijoiden ja yri
tysten väliseen yhteistyöhön. sekä tiede että
yritysmaailma voisi hyötyä merkittävästi kont
rolloiduista eksperimenteistä, ja lähitulevaisuu
dessa henkilöstön taloustiede tuleekin toden
näköisesti menemään tähän suuntaan. 
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